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Den brændende platform

• Mere end halvdelen af underviserne oplever, at eleverne mangler motivation og faglige 

forudsætninger for at relatere STEM-fagene til praksisfagligheden i den uddannelse, de 

er i gang med.

• Underviserne efterspørger viden om og ideer til at kunne tilrettelægge og gennemføre 

helhedsorienteret undervisning.

• Underviserne savner tid og rammer for at samarbejde med fagunderviserne om 

udvikling af praksisnære, erhvervsrettede undervisningsforløb i STEM-grundfag.

(Slotved et al. 2019, STEM-grundfag på erhvervsuddannelserne, VIVE) 

8. november 2022
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Helhedsorientering

Et begreb med en lang historie…
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Projektets faser

2021:

Forundersøgelse

2022:

Udvikling af nye 
forløb

2023:

Evaluering og 
formidling



STEM-relaterede grundfag i
erhvervsuddannelserne
En undersøgelse af motiverende, helhedsorienteret undervisning, 2022

NATIONALT CENTER FOR 
ERHVERVSPÆDAGOGIKNCE
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Eleverne har behov for at se, hvad faget 
kan bruges til i praksis

• 91% af eleverne er glade for deres 

uddannelse.

• 20% kommer med dårlige 

erfaringer med STEM-grundfag fra 

folkeskolen

(…) mange af dem har en dårlig 
oplevelse med folkeskolen, og jo mere 
vi kan flytte det fra at ligne 
folkeskolen til at ligne noget andet, 
måske noget med nogle biler ude på 
værkstedet, jamen jo mere 
interesserede bliver de. Men jo mere 
vi går i den anden retning, jo mere 
modstand oplever vi, de kommer 
med.                                   

(Faglærer, automekaniker)
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I hvilken grad oplever du at du lærer noget, når du i undervisningen i de STEM-relaterede 
grundfag (N=811)

Får praktiske eksempler fra det arbejde, du er ved at uddanne dig til

får praktiske eksempler fra dagligdagen, der ikke har noget at gøre med det arbejde, du uddanner dig til
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Undervisningens indhold

Koblinger mellem STEM-fag og erhvervet skabes 

fx gennem:

1) Eksempler fra erhvervet 

2) Inddragelse af cases

3) Fremstilling af produkter

4) Problem based learning (PBL)
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Eksempel på inddragelse af case:

Blive dygtig til at handle overfor en borger

Cases med at der er den her borger, der har symptomer. 
Vi aner ikke hvad personen fejler. Her får du mere 
undervisning i at kunne tænke igennem kroppen, hvad 
er det? Hvad kan skyldes de her symptomer? Jeg ved 
godt det ikke er os, der skal konkludere, hvad personen 
fejler, men det er ikke ligegyldigt hvad man giver dem af 
piller. Alt efter hvad de fejler. (…)  

Derfor ville jeg personligt gerne, at der var noget mere 
cases i naturfag, så man kunne blive dygtigere til at 
agere, når du står derinde.

(Elev, naturfag, SOSU-hjælperuddannelsen)

8. november 2022
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Eksempel på produktorientering:

Det syder og bobler

Det her forløb, det ligger jo lige til højrebenet, fordi der 
jo foregår en masse processer i det at tage et produkt 
til et andet produkt, som man så kan drikke - om det 
så er vin, øl, cider, kombucha og så videre, så er det jo 
en naturvidenskabelig proces, der finder sted (…) 

De skal også føle en tryghed, når de går ud og 
præsenterer et produkt, fordi de faktisk har været med 
til, da de var på skole engang, at lave produktet selv.

(Naturfagslærer, tjeneruddannelsen)
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Opmærksomhedspunkter ift. 
undervisningens indhold

1. Gøre grundfaget relevant ift. elevernes kommende erhverv. Fx ved at 

inddrage de erhvervsfaglige begreber og det erhvervsfaglige sprog 

og ved at italesætte relationen mellem grundfaget og erhvervet.

2. Undervisningen inddrager autentiske, praksisnære cases fra det 

erhverv, uddannelsen retter sig mod.

3. Arbejde med produkter i undervisningen fx gennem fremstilling af 

fysiske produkter eller inddragelse af artefakter og elementer, der er en 

del af erhvervet.

4. Give eleverne mulighed for at støtte hinanden fagligt ved at anvende 

gruppearbejde som arbejdsform i undervisningen. Problembaseret 

læring (PBL) kan være et relevant didaktisk udgangspunkt for 

gruppearbejdet.
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Undervisningens rammer

Handler om: 

• Rum for undervisningen (Klasseværelse, 

værksted, plejestue etc.)

• Rammer for samarbejde med kolleger og 

virksomheder

• Mulighed for kompetenceudvikling
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Lærernes behov

• Kendskab til erhvervet og den erhvervsfaglige  
praksis

• Undervisningsrum, der muliggør praksisnærhed

Kan fx opnås ved samarbejde gennem fx:

• Teamsamarbejde

• Fælles forberedelseslokale

• To-lærerordning

• Virksomhedspraktik

• Bonusfag
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Eksempel på at få kendskab til erhvervet:

Praktik i en virksomhed

Jeg var ude i sådan noget praktisk orienteret praktik. Som lærer var jeg 
ude at observere, hvordan gør en mekaniker. Hvad for nogle ting laver 
de derude? Og er der noget jeg kan trække ind direkte i undervisningen?

Der kom jeg til at tænke på de lifte de bruger, når de løfter bilerne op. 
Når du løfter biler op, så har vi noget med potentiel energi, kan vi 
egentlig regne ud hvor meget energi, vi putter i det?

Vi stoppede med at arbejde eller svenden stoppede med at arbejde - Jeg 
måtte jo ingenting røre - og så prøvede vi det af, om det gav mening… 

(Fysiklærer, personvognsmekanikeruddannelsen)

8. november 2022
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Eksempel på samarbejde: 

Faglærerens stemme i grundfagsundervisningen

Faglæreren kommer i ny næ herover i 
undervisningen og ser undervisningen. Ikke i det 
hele, men nogle gange en eller to lektioner ad 
gangen. 

Han er ikke kun en flue på væggen i de situationer. 
Han spørger også ind og præger ved at stille nogle 
spørgsmål med en vinkel, som elever ikke ville 
kunne finde på at stille.

(Biologilærer, skov- og naturteknikeruddannelsen)
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Opmærksomhedspunkter 
ift. undervisningens rammer

1. Lade undervisningen foregå i alternative klasserum af og til. Fx i 
værkstedet, i naturen eller i en virksomhed.

2. Tilrettelægge undervisningen med blik for hele elevernes 
uddannelse og læreproces frem for et ensidigt fokus på den 
afsluttende eksamen.

3. Grundfagslærerne får indsigt i den erhvervsfaglige praksis i 
uddannelsen, fx ved besøg på arbejdspladser i branchen.

4. Grundfagslærere og de øvrige lærere inddrager hinanden i 
undervisningen. Fx ved at deltage i hinandens undervisning eller 
ved at referere til hinandens undervisning.

5. Grundfagslærere samarbejder med de øvrige undervisere om 
planlægning af undervisningen. Fx gennem fælles 
forberedelseslokaler og fastlagte møder om undervisningen og 
elevernes udbytte. 



18 Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Eksempel på et udviklingsforløb

• To lærere i henh. grundfag og uddannelsesrettede fag  planlægger og underviser 

sammen

• Matematik og fysik integreres i et helhedsorienteret forløb over 20 uger i en form 

for team-teaching en fast dag om ugen

• Forløbet planlægges i 5 tema-blokke, hvor det bærende didaktiske princip er en 

form for problembaseret læring (IBSE- og 5E-modellen) med fokus på 

praksislæring

• Undervejs afprøves om og hvordan eleverne kan forvalte stigende frihedsgrader 

mht. formulering af og indflydelse på problemløsning

8. november 2022
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Nye erfaringer med 
helhedsorientering af 
grundfagsundervisningen

• Hvilke interessante erfaringer med nye former for 
samarbejde er der fra udviklingsforløb?

• Hvilke didaktiske designs eller greb ser lovende ud?

• Hvad er spændende at arbejde videre med ift. 
helhedsorientering af undervisningen i grundfagene?

8. november 2022
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